
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 08 de dezembro de 2020  

Título da atividade: Fantoche de papai Noel. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Resumo:  

Segundo a lenda, na noite da véspera de Natal ele percorre os céus por todo o mundo 

com a ajuda do seu trenó puxado pelas suas nove renas e leva presentes às crianças que 

se portaram bem durante o ano. A história mais conhecida é que o Papai Noel entra 

pelas chaminés e deixa os presentes debaixo da árvore de Natal. 

Para homenagearmos esse bom velhinho, no dia hoje iremos construir um papai Noel 

com as mãozinhas das crianças. 

Para isso um dos responsáveis deverá realizar a pintura da mão da criança utilizando 

tinta guache na cor de sua preferência, em seguida carimbar em uma folha branca e após 

a secagem o adulto deverá realizar o recorte e desenhar os detalhes do rosto (olhos, 

boca, nariz, gorro etc.) finalize colando em um palito de sorvete, churrasco ou canudo, e 

permita que a criança brinque e solte a imaginação com esse fantoche natalino. 

 

 

 

 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Folha branca; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Tesoura (USO EXCLUSIVO DO ADULTO); 

- Palito de sorvete, churrasco ou canudo. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um local com superfície firme como chão ou mesa para que a 

criança tenha facilidade durante a confecção, após isso permita que ela explore os 

ambientes brincando com o fantoche. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou recusa com a textura das tintas nas mãos? 

- Demonstrou interesse em construir o papai Noel? 

- Soube identificar o papai Noel depois de pronto? 

- Demonstrou interesse em brincar com o fantoche? 

 

O que fazer durante? 

- Fale sobre o papai Noel e suas características; 

- Fale o que irão construir usando as mãos das crianças; 

- Auxilie-a na construção; 

- Estimule-a a brincar e imaginar com o fantoche depois de pronto. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas


http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

